
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
�ম ও কম �সং�ান ম�ণালয় 

�শাসন-১ শাখা

জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান-�র ৪৬ তম শাহাদত বািষ �কী ও ‘জাতীয় �শাক িদবস ২০২১’ পালেনর িনিম� ফেলা-আপ সভার
কায �িববরণী

সভাপিত
সািকউন নাহার �বগম এনিডিস 
সিচব (ভার�া�), �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়

সভার তািরখ ০৪ আগ� ২০২১
সভার সময় সকাল ১১.০০ ঘ�কা
�ান ভা��য়াল �াটফম � (Zoom apps)
উপি�িত ম�ণালেয়র সকল কম �কত�া এবং আওতাধীন অিধদ�র/দ�র/সং�ার �ধানগণ
     সভাপিত সব �কােলর সব �ে�� বাঙািল �াধীনতার মহান �পিত জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান এবং ১৫ আগ� ১৯৭৫ এ জািতর
িপতার পিরবােরর �যসকল সদ� শহীদ হেয়েছন ত�েদর �িতর �িত গভীর ��া �াপন এবং উপি�ত সকলেক �াগত জািনেয় সভা �� কেরন।
অতঃপর সভাপিতর অ�মিত�েম এ ম�ণালেয়র �শাসন শাখার িসিনয়র সহকারী সিচব গত ১৯-০৭-২০২১ তািরখ আেয়ািজত ��িত�লক সভার
িস�া� বা�বায়ন অ�গিত সভােক অবিহত কেরন।
২।  সভায় িব�ািরত আেলাচনাে� আগামী ১৫ আগ� ২০২১ তািরখ জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান-�র ৪৬তম শাহাদত বািষ �কী ও
জাতীয় �শাক িদবস যথােযা� ময �াদা ও ভাবগা�ীয ��ণ � পিরেবেশ পালন উপলে�� আেয়ািজত ফেলা-আপ সভায় সব �স�িত�েম িন�বিণ �ত কম ��িচ
�হীত হয়:
�/
নং

কম ��িচ কম �পিরক�না/িস�া� বা�বায়নকারী ক��প�

১. ফেলা-আপ সভা আেয়াজন। ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান-�র ৪৬তম শাহাদত বািষ �কী ও জাতীয়
�শাক িদবস যথােযা� ময �াদা ও ভাবগা�ীয ��ণ � পিরেবেশ পালন
উপলে�� মি�পিরষদ িবভােগর িনেদ �শনামেত ��িত�লক সভার
িস�া� বা�বায়ন অ�গিত পয �ােলাচনায় ০৪-০৮-২০২১ তািরখ ফেলা-
আপ সভা আেয়াজন করা হেয়েছ।

�শাসন শাখা,
�ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়

২. জাতীয় পতাকা অধ �নিমত
রাখা। 

১৫ আগ� ২০২১ তািরখ রিববার সরকাির, আধা-সরকাির,
�ায়�শািসত �িত�ান, িশ�া �িত�ান ও �বসরকাির ভবনস�েহ
জাতীয় পতাকা অধ �নিমত রাখেত হেব। এ ম�ণালেয়র আওতাধীন
দ�র/সং�াস�েহ জাতীয় পতাকা অধ �নিমত রাখেত হেব এবং �জলা
পয �ােয়র অিফসস�হও জাতীয় পতাকা অধ �নিমত রাখেব।

দ�র/সং�া (সকল)
�ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়

৩. * ধানমি� ৩২ ন�ের জািতর
িপতার �িত�িতেত
���বক অপ �ণ।
* ১৫ আগ� ১৯৭৫ এ জািতর
িপতার পিরবােরর সদ���
ও অ�া� শহীদেদর বনানী�
কবর�ােন ���বক অপ �ণ।

�ম ও কম �সং�ান ম�ণালেয়র মাননীয় �িতম�ীর �ন�ে�  ম�ণালয়
ও দ�র/সং�ার ঊ��তন কম �কত�া�ে�র সম�েয় আগামী ১৫ আগ�,
২০২১ তািরেখ মি�পিরষদ িবভাগ ক��ক �েদয় িবিধ-িনেষধ এবং
কেরানা পিরি�িত িবেবচনায় �রেখ ধানমি� ৩২ ন�ের জািতর িপতার
�িত�িতেত �বলা ১১.০০ ঘ�কায় ���বক অপ �ণ করেবন। এ লে��
সংি�� কম �কত�া/কম �চারী�� ধানমি� �মে�া শিপং �স�ােরর উ�র
পি�ম কণ �াের ঐিদন সকাল ১০.৩০ ঘ�কায় সমেবত হেবন। এ িবষেয়
ম�ণালয় যাবতীয় ��িত �হন করেব।

�সবা শাখা,
�ম ও কম �সং�ান ম�ণালয় এবং

�ম অিধদ�র/কলকারখানা ও �িত�ান
পিরদশ �ন অিধদ�র



�/
নং

কম ��িচ কম �পিরক�না/িস�া� বা�বায়নকারী ক��প�

৪. আেলাচনা সভা ও �দায়া
মাহিফল আেয়াজন

ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান-�র ৪৬তম শাহাদত বািষ �কী ও জাতীয়
�শাক িদবস যথােযা� ময �াদায় পালন উপলে�� মি�পিরষদ িবভােগর
িনেদ �শনা অ�সরণ�ব �ক আগামী ১৬-০৮-২০২১ তািরখ ��র ৩.০০
ঘ�কায় �ম ভবেনর সভাকে� আেলাচনা সভা ও �দায়া মাহিফল
আেয়াজন করা হেব। ম�ণালয় ও দ�র/অিধদ�েরর সকল কম �কত�া/
কম �চারী  এ আেলাচনা ও �দায়া মাহিফল এ আমি�ত হেবন (�-শরীের/
ভা� �য়ািল)।
এছাড়া, ১৫ আগ� ১৯৭৫ এ জািতর িপতা ও ত�র পিরবােরর সকল
শহীদ এবং অ�া� শহীদেদর আ�ার শাি�র জ� �রআন খতেমর
আেয়াজন করা হেব।
আগামী ০৯-০৮-২০২১ তািরেখর মে� ‘‘জাতীয় �শাক িদবস, ২০২১-
এর কম ��িচ বা�বায়ন কিম�’’ উ� সভার অ��ান�িচ, �দায়া
মাহিফল ও �রআন খতম ও অ�া� কম ��িচ বা�বায়েনর  �পেরখা
��ত করেব।

সংি�� কিম�

৫ কােলা �াজ ধারণ ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান-�র ৪৬তম শাহাদত বািষ �কী ও জাতীয়
�শাক িদবস উপলে��  ম�ণালয় ও এর আওতাধীন দ�র/
সং�ার  কম �কত�া/কম �চাির�� আগ�, ২০২১ মাস�ািপ
কােলা �াজ ধারণ করেবন।

�ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়;
এবং দ�র/সং�া (সকল)

৬. �ানার �াপন  জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর জ�শতবািষ �কী উদযাপন
সং�া� জাতীয় বা�বায়ন কিম� হেত �া� পে�র িনেদ �শনা অ�যায়ী
ইেতামে� ম�ণালয় এবং আওতাধীন দ�র/সং�াস�হ ক��ক ১
আগ�, ২০২১ তািরেখ �-� ভবেন �পডাউন �ানার �াপন করা
হেয়েছ।
আেলাচনা সভা ও �দায়া মাহিফল এবং সিচবালেয়র ৭ নং ভবেনর
ম�ণালয় সংি�� ৫ম ও ৬� তলায় (িলফেটর ৪ ও ৫ নং) ম�ণালেয়র
আইিস� �সল ক��ক ��ত�ত ��া� �ানার �াপেনর �ব�া �হণ
করেত হেব। সংি�� বা�বায়ন কিম� ��ত�ত �ানার িনব �াচন
করেবন।

সংি�� কিম�



�/
নং

কম ��িচ কম �পিরক�না/িস�া� বা�বায়নকারী ক��প�

৭. ১৫ আগ� ২০২১ জাতীয়
�শাক িদবস পালেনর িনিম�
কিম� গঠন

গত ১৯-০৭-২০২১ তািরেখ অ�ি�ত ��িত�লক সভায় এ ম�ণালেয়র
অিতির� সিচব (�ম) �ক আহবায়ক এবং িসিনয়র সহকারী সিচব
(�শাসন)�ক সদ�-সিচব কের গ�ত ‘‘জাতীয় �শাক িদবস, ২০২১-এর
কম ��িচ বা�বায়ন কিম�’’ আংিশক সংেশাধন�ব �বক িন��েপ গঠন
করা হেলাঃ
�/
নং

পদিব কম ��ল কিম�েত
অব�ান

১ অিতির� সিচব (উ�য়ন) �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয় আহবায়ক
২ ��সিচব (�ম) �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয় সদ�
৩ অিতির� মহাপিরচালক �ম অিধদ�র সদ�
৪ উপসিচব (�শাসন) �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয় সদ�
৫ উপসিচব (পিরক�না) �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয় সদ�
৬ উপসিচব (সম�য় শাখা) �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয় সদ�
৭ উপসিচব (�ম)       �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয় সদ�
৮ ��-মহাপিরদশ �ক

(�শাসন ও উ�য়ন)
কলকারখানা ও �িত�ান

পিরদশ �ন অিধদ�র
সদ�

৯ িসে�ম এনািল� �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয় সদ�
১০ �রিজ�ার  �ম আপীল �াই��নাল সদ�
১১ সিচব  িন�তম ম�রী �বাড � সদ�
১২ উপপিরচালক বাংলােদশ �িমক ক�াণ

ফাউে�শন
সদ�

১৩ সহকারী পিরচালক �ক�ীয় তহিবল সদ�
১৪ িসিনয়র সহকারী সিচব

(�শাসন)
�ম ও কম �সং�ান ম�ণালয় সদ�-

সিচব
সংি�� কিম� ১৫ আগ� জাতীয় �শাক িদবস, ২০২১ পালন উপলে��
ফেলা-আপ সভায় �হীত সকল িস�া� বা�বায়ন করেব।

সংি�� কিম�

৮. িদবস� উদযাপেনর আিথ �ক
�য়/খরচ িনধ �ারণ

�ম ও কম �সং�ান ম�ণালয় এবং আওতাধীন দ�র/অিধদ�র/
সং�াস�হ ১৫ আগ� জাতীয় �শাক িদবস, ২০২১ যথােযা� ময �াদায়
�যৗথভােব পালন করেব। িদবস� পালেনর যাবতীয় �য়ভার ম�ণালয়
এবং আওতাধীন দ�র/অিধদ�র/সং�াস�হ সমি�তভােব িনব �াহ
করেব।‘‘জাতীয় �শাক িদবস, ২০২১-এর কম ��িচ বা�বায়ন কিম�’’
�িনিদ ��ভােব �িত� দ�র/অিধদ�র/সং�া এর জ� �য় িবভাজন
িনধ �ারণ করেব। 

দ�র/সং�া (সকল)
এবং

সংি�� কিম�

৪।         সভাপিত ১৫ আগ� জাতীয় �শাক িদবস, ২০২১ যথােযা� ময �াদা ও ভাবগা�ীেয �র সােথ পালেনর লে�� �হীত িস�া� বা�বায়েনর জ�
আ�িরকতার সে� �েয়াজনীয় ��িত স�ে�র অ�েরাধ জানান।  সভায় আর �কান আেলাচ� িবষয় না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ�বাদ জািনেয়
সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন।

 
 

সািকউন নাহার �বগম এনিডিস 
সিচব (ভার�া�), �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়

�ারক ন�র: ৪০.০০.০০০০.০১১.৯৯.০৪২.১৮.১১৫ তািরখ: 
০৫ আগ� ২০২১

২১ �াবণ ১৪২৮



িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
১) মি�পিরষদ সিচব, মি�পিরষদ িবভাগ
২) সকল কম �কত�া, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়, ঢাকা
৩) মহাপিরদশ �ক( অিতির� সিচব), কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন অিধদ�র
৪) মহাপিরচালক, �ম অিধদ�র
৫) মহাপিরচালক (অিতির� দািয়�), �ক�ীয় তহিবল
৬) মহাপিরচালক (অিতির� দািয়�), বাংলােদশ �িমক ক�াণ ফাউে�শন
৭) �িতম�ী মেহাদেয়র একা� সিচব, �িতম�ীর দ�র, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয় (মাননীয় �িতম�ীর সদয় অবগিতর জ�)
৮) সিচব এর একা� সিচব , সিচেবর দ�র, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয় (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)
৯) িসে�ম এনািল�, আইিস� �সল, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয় (ওেয়বসাইেট �কােশর অ�েরাধসহ)
১০) �রিজ�ার , �চয়ার�ান এর দ�র, �ম আপীল �াই��নাল
১১) সিচব, সিচব এর দ�র, িন�তম ম�রী �বাড �

১২) অিতির� সিচব (�শাসন) এর �ি�গত কম �কত�া, �শাসন অ�িবভাগ, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়
১৩) অিফস কিপ

 
 

নাইমা আফেরাজ ইমা 
িসিনয়র সহকারী সিচব


